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Dagskrá nýnemadaga

 Fimmtudagur kl. 10-12

 Nemendur boðnir velkomnir

 Kynning

 Hópefli

 Fimmtudagur kl. 13-14:30

 Kynning á Office 365

 Föstudagur kl. 10-11:30

 Nemendafélag

 Reynslumiðlun 2.árs nema

 Upprifjun

 Umræður



Stundatafla 



Bókalisti



Bókamarkaðir 

 Kaupfélag Skagfirðinga (Nýjar bækur)

 Aðrar bókabúðir (Nýjar og notaðar bækur)

 Skiptibókamarkaðir á samfélagsmiðlum (Skiptibókamarkaður í Skagafirði á 

facebook)

 Netið



Miðlun daglegra upplýsinga frá skóla 

 Upplýsingaskjáir eru á göngum skólans, á heimavist og á heimasíðu FNV

 Á upplýsingaskjánum koma fram ýmsar tilkynningar til nemenda, t.d. ef kennsla 

fellur niður í einstökum fögum eða á tilteknum tíma.

 Gestafyrirlesarar o.fl.

 Tölvupóstur (Gríðarlega mikilvægt að fylgjast vel með tölvupóstum frá skóla) 

 Allur tölvupóstur er fyrst og fremst sendur til nemenda. 

 Mikilvægt er að rétt/virkt netfang sé skráð í Innu. 



Kerfi 

 Inna

 Nemendur nota rafræn skilríki eða íslykil til þess að komast inn í Innu.

 Geymir allar upplýsingar um nemendur, t.d. mætingar, einkunnir og 
námsferil.

 Moodle

 Aðgangsorð kemur í tölvupósti á netfang nemandans (athuga ruslpóst)

 Þar þarf að skrá sig inn í hvern og einn áfanga.

 Þar er að finna kennsluáætlun, glósur frá kennurum, heimanám, verkefni, próf 
o.fl.

 MIKILVÆGT að fylgjast vel með á Moodle og tileinka sér kerfið strax.

 Teams

 Notað í kennslu t.d. í dreifnámi og v. Covid

 Wifi fyrir nemendur

 Graskinna2020



Office 365 og rafræn skilríki/íslykill 

 Í skólanum notum við Office 365 

 Nemendur fá aðgang að því sér að kostnaðarlausu

 Lykilorð er sent til nemenda á uppgefið netfang í Innu 

 Athugið að ekki er nóg að gefa upp netfang foreldra

 Rafræn skilríki

 Nálgist þið í ykkar banka

 Íslykil sækið þið um í gegnum island.is  



Nemendaþjónusta FNV 

 Áfangastjóri (Kristján Bjarni Halldórsson)

 Félagsráðgjafi (Aðalbjörg Hallmundsdóttir)

 Námsráðgjafi (Margrét Helga Hallsdóttir)

 Aðstoðar kennari (Ágúst Ingi Ágústsson)

 Nemendaþjónustan heldur utan um námslegan og persónulegan stuðning nemenda, 
s.s námsferil, námsörðugleika, veikindi og aðrar óvæntar uppákomur sem nemandi 
getur staðið frammi fyrir á meðan á námi stendur.

 Upplýsingar um nemendaþjónustuna er að finna á heimasíðu skólans ásamt öðrum 
gagnlegum upplýsingum.



Skólareglur 

 Skólareglur FNV er að finna á heimasíðu skólans: 

https://www.fnv.is/is/skolinn/skolanamskra/skolareglur

 Mikilvægt er að nemendur kynni sér þær þar sem nemendur bera ábyrgð á 

sínu námi.

 Reykingar og veip er bannað í húsakynnum skólans eða á lóðum hans.

 Neysla áfengis og annara vímuefna eru óheimilar í skólanum og á viðburðum á 

vegum skólans.

 Ganga skal vel um innan- og utandyra.

 Ekki má neyta matar eða drykkjar í kennslustundum (undanþága varðandi vatn)

 Tala ekki í síma eða taka við símtölum í kennslustundum

https://www.fnv.is/is/skolinn/skolanamskra/skolareglur


Skólasóknarreglur 

 Nemendur skulu sækja allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu sinni

 Ætlast er til að nemendur mæti stundvíslega og hefjast fyrstu tímar kl. 8:00

 Mikilvægt er að nemendur fylgist með sinni stundatöflu

 Veikindi og önnur forföll skal tilkynna samdægurs af foreldrum eða forsjáraðilum fyrir kl. 9 að 
morgni hvers veikindadags.

 Í Innu

 Hjá ritara

 Leyfi eru einungis gefin við sérstakar aðstæður, t.d. tannréttingar, jarðafarir og bílpróf.

 Ef nemandi er fjarverandi úr kennslustund eða mætir eftir að fjórðungur kennslustundar er 
liðinn merkir kennari F í Innu. Ef nemandi mætir of seint eða eftir að kennari les upp merki 
kennari S (seinkoma). Tvö S = Eitt F (Fjarvistarstig).

 Einkunn er gefin fyrir skólasókn á hverri önn og birtist í námsferlinum.

 96-100% mæting gefur eina einingu á önn.



Einingar

 Til þess að ljúka stúdentsprófi þarf að klára 200 einingar.

 Skiptist í kjarna, brautarkjarna og frjálst val

 Mismunandi eftir iðnbrautum hversu mörgum einingum þarf að ljúka

 Fullt nám á einni önn eru 30 einingar

 ÍSLE2MB05

 Íslenska, 2.þrep, málfræði og bókmenntir, 5 einingar.

 1.þreps áfangar

 Þeir nemendur sem fengu A, B eða B+ í einkunn í ensku, dönsku, íslensku og 

stærðfræði í grunnskóla fara beint upp á 2.þrep. Aðrir nemendur taka 

undirbúningsáfanga á 1.þrepi.



Mötuneyti 

 Ekki er seldur matur í skólanum en allir nemendur hafa aðgang að mötuneyti 

heimavistarinnar. Ekki er þörf á að panta mat en stök máltíð er seld á hóflegu 

verði og er greidd á staðnum eða föst áskrift keypt.

 Hægt að vera í áskrift að hluta eða að fullu alla vikuna.

 Stök máltíð kostar 1.500 kr.

 5 daga fæði í hádeginu kostar 85.000 kr. fyrir alla önnina.

 Hægt að sækja um áskrift á netfangið: grettistak@grettistak.is

 Sjoppa er í bóknámshúsi FNV.

mailto:grettistak@grettistak.is


Dreifnám

 Dreifnámsstöðvar eru á Blönduósi, Hvammstanga og á Hólmavík

 Nemendur sitja í kennslustundum frá þessum stöðum

 Dreifnámsnemendur koma einu sinni í mánuði í lotur á Sauðárkrók

 Gista á heimavistinni



Sóttvarnarráðstafanir

- Grímuskylda er í skólanum og á heimavist þegar ekki næst að halda 1 
metra fjarlægð.

- Nemendur mega taka niður grímur þegar þeir eru sestir við skólaborð.

- Sprittstandar eru við alla innganga í öll húsnæði skólans.

- Mælst er til þess að nemendur setji upp smitrakningarappið.



Á döfinni

Ýmsar uppákomu á vegum nemendafélagsins

- Nýnemaferð á vegum nemó

- Menningarkvöld

- Frjálsi tíminn í íþróttahúsinu

- Leikrit

Skóladagatal FNV er að finna á heimasíðu FNV

- Fyrsta lota hjá dreifnámi 24.ágúst - 26.ágúst

- Útivistardagur í FNV í lok september

- Fræðslu- og skemmtidagur í byrjun nóvember

- Miðannarfrí 14. og 15.október

- Kennslu lýkur föstudaginn 3.des

- Próf hefjast mánudaginn 6.des



Skóladagatal 2021-2022



Spurningar?

 Hlökkum til að eiga gott samstarf með ykkur í vetur :)


